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Κρίσιμες περιοχές υποστυλώματος με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας

Ορίζονται ως κρίσιμες περιοχές υποστυλώματος λΟΓ :
α)

Οι ακραίες περιοχές του υποστυλώματος πάνω και κάτω από τους κόμβους, σε
απόσταση από την παρειά του κόμβου η οποία ισούται με το μεγαλύτερο από:
•

το 1/5 του καθαρού ύψους ορόφου,

•

τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής του υποστυλώματος,

• 600
β)

Όταν υπάρχει τοίχος από τη μία πλευρά υποστυλώματος, τότε όλο το ύψος του
θεωρείται κρίσιμο. Το ίδιο ισχύει για τα γωνιακά υποστυλώματα, τα οποία έχουν τοίχο
από τη μία τους πλευρά κατά χ ή και κατά γ. Όταν ένα υποστύλωμα έχει από τη μία ή
και από τις δύο μεριές του τοίχο, ο οποίος δεν εκτείνεται σε όλο το ύψος του ορόφου,
το σύνολο του ύψους του θεωρείται κρίσιμο.

γ)

Όταν το υποστύλωμα συνδέεται με τοίχωμα σε μέρος του ύψους του τότε κρίσιμο
θεωρείται όλο το υπόλοιπο ύψος,

18.4.6

Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού υποστυλώματος με αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας

Σε ακραίους κόμβους υποστυλωμάτων, η αγκύρωση ράβδων μέσα στον κόμβο πρέπει να
ακολουθεί τα εξής:
Η προς αγκύρωση ράβδος πρέπει να εκτείνεται όσο γίνεται πιο κοντά στην απέναντι πλευρά
του κόμβου, όπου θα κάμπτεται κατά 90° προς το εσωτερικό του κόμβου (δηλ. οι ράβδοι της
δεξιάς πλευράς του υποστυλώματος προς τα αριστερά και αυτές της αριστερής προς τα
δεξιά). Το μήκος αγκύρωσης ξεκινά από απόσταση 50 μετά την είσοδο της ράβδου στον
κόμβο. Σχετικώς, μπορεί να ληφθεί υπόψη η ευνοϊκή επιρροή της εγκάρσιας θλίψης κατά την
παρ. 17.5.
18.4.7

Αναμονές υποστυλωμάτων

Σε υποστυλώματα, το μήκος αναμονών των διαμηκών ράβδων (στις στάθμες ορόφων) πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίσο με το μεγαλύτερο από τα εξής:
Μήκος αγκύρωσης λ^, των κάτω ράβδων ( λ,, , κάτω), ή
(1.0 ή 1.4) Χ μήκος αγκύρωσης λ6 των πάνω ράβδων (1.0 ή 1.4 λ^ , πάνω), για
υποστυλώματα χωρίς ή με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, αντιστοίχως.
Σε αυτές τις περιοχές διατάσσονται οι εγκάρσιοι οπλισμοί που προβλέπονται για τις περιοχές
ενώσεων (παρ. 18.4.4.1, 17.7.2.4, 17.9.1 και 17.9.2).
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Υποστυλώματα με σπειροειδή οπλισμό

Για τα θλιβόμενα στοιχεία με σπειροειδή οπλισμό ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 18.4.1 έως
και 18.4.7 που ο-υμπληρώνονται με τις παρακάτω διατάξεις:
α)

Η διάμετρος της διατομής του πυρήνα δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 250πιπι.

β)

Ο ελάχιστος συνολικός διαμήκης οπλισμός είναι το 0.02 και ο μέγιστος το 0,04 του
εμβαδού της διατομής του πυρήνα.
Στις περιοχές των ενώσεων με υπερκάλυψη το μέγιστο ποσοστό οπλισμού είναι 0.08.
Ο ελάχιστος αριθμός ράβδων είναι 6, οι οποίες κατανέμονται ομοιόμορφα στην
περίμετρο.

γ)

Το βήμα της σπείρας επιτρέπεται να είναι το πολύ 80πιπι ή το ένα πέμπτο της
διαμέτρου του πυρήνα, η δε διάμετρος της τουλάχιστον 5ηιιη.

δ)

Τα άκρα της σπείρας, ακόμη και στις περιοχές των ενώσεων της σπείρας με
υπερκάλυψη (που επιτρέπεται μόνο εκτός κρισίμων περιοχών και κόμβων), πρέπει να
κάμπτονται προς τα μέσα υπό μορφή ορθογωνικού αγκίστρου ή να συγκολλώνται στη
γειτονική σπείρα.

ε)

Η σπείρα πρέπει να εκτείνεται και στην περιοχή των κόμβων.

18.5 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
18.5.1

Γεωμετρικά στοιχεία τοιχωμάτων

Ένα κατακόρυφο στοιχείο θεωρείται τοίχωμα όταν το μήκος του, λ^, είναι τουλάχιστον
τετραπλάσιο του πλάτους β.
Τοιχώματα που καταλήγουν σε υποστυλώματα πρέπει να έχουν πάχος 6 τουλάχιστον
150πιπι. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να έχουν πάχος β τουλάχιστον 250ιηηι, ή 200ιηιη, για
τοιχώματα με ή χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, αντιστοίχως.
Σε κάθε περίπτωση, το πάχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/20 του ύψους ορόφου,
εκτός αν γίνεται έλεγχος πλευρικής ευστάθειας.
Πρέπει να αποφεύγονται μη κανονικά τοποθετημένα ανοίγματα (έτσι ώστε να δημιουργείται
σύζευξη, παρ. 18.5.8) στα τοιχώματα με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, εκτός αν η
επιρροή τους στη συμπεριφορά του τοιχώματος είναι αμελητέα ή λαμβάνεται υπόψη στον
υπολογισμό.
18.5.2

Κρίσιμη περιοχή τοιχώματος με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας

Ως κρίσιμη περιοχή ΗΟΙ. θεωρείται το τμήμα του τοιχώματος μέχρις ύψους (από τη
θεμελίωση) τουλάχιστον ίσο με το μέγιστο των λ^ και Η^ / 6 , όπου Η^ το συνολικό ύψος
από τη βάση έως την κορυφή του τοιχώματος.
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Ως βάση τοιχώματος θεωρείται η στάθμη πακτώσεως στη θεμελίωση (ή σε υποκείμενα και
θεμελιούμενα τοιχώματα τουλάχιστον διπλάσιου μήκους) ή η στάθμη οροφής πρακτικά
απαραμόρφωτων υπογείων (βλ. και παρ. 14.3. 1).
Σε κάθε περίπτωση η κρίσιμη περιοχή καλύπτει ολόκληρο το ύψος του κάτω ορόφου, ενώ οι
λεπτομέρειες οπλίσεώς της συνεχίζονται και σε έναν τουλάχιστον υποκείμενο όροφο
(υπόγειο), αν υπάρχει.
1 8.5.3

Κατακόρυφοι οπλισμοί τοιχωμάτων

Δεν επιτρέπεται η χρήση λείων χαλύβων ως κατακόρυφων οπλισμών τοιχωμάτων.
α) Κορμός
Η ελάχιστη διάμετρος του κατακόρυφου οπλισμού τοιχώματος είναι ΙΟπιιη.
Η μέγιστη διάμετρος των κατακόρυφων ράβδων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του
πάχους του τοιχώματος.
Στον κορμό του τοιχώματος, μεταξύ των ακραίων περιοχών, το συνολικό ποσοστό του
κατακόρυφου οπλισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0.0025 στις κρίσιμες περιοχές
τοιχωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας και από 0.0015 εκτός των κρισίμων
περιοχών ή σε τοιχώματα χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας. Ο οπλισμός αυτός
πρέπει να σχηματίζει με τις οριζόντιες ράβδους 2 εσχάρες, μία κοντά σε κάθε όψη του
τοιχώματος, οι οποίες να συνδέονται με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 408/ιη2 (8220). Σε
κάθε εσχάρα η απόσταση δύο γειτονικών κατακόρυφων ράβδων θα είναι γενικώς 5 < 300
ηιηι, πλην των κρισίμων περιοχών στη βάση τοιχωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας όπου πρέπει 8 < 200 πιπί.
β) Άκρα
Οι ακραίες περιοχές των κρισίμων περιοχών τοιχωμάτων με αυξημένες απαιτήσεις
πλαστιμότητας πρέπει να διαμορφώνονται και να οπλίζονται σαν περισφιγμένα
υποστυλώματα σε μήκος από το άκρο του τοιχώματος τουλάχιστον 1.5-1) ή 0.15 -1^ , ή όπου
η ανηγμένη θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος ε0 είναι μεγαλύτερη από 0.2%. Στις
ακραίες αυτές περιοχές ο κατακόρυφος οπλισμός πρέπει να είναι μεταξύ 0.01 και 0.04 της
αντίστοιχης διατομής σκυροδέματος του υποτιθέμενου υποστυλώματος.
Για τον υπολογισμό της περισφίγξεως (παρ. 18.4.4.2) θα λαμβάνεται υπόψη για κάθε άκρο
τοιχώματος ενεργή αξονική δύναμη ίση με:

όπου:
ζ

η απόσταση των κέντρων των περισφιγμένων άκρων.

Εκτός κρισίμων περιοχών (και εφόλου του ύψους) ή και σε τοιχώματα χωρίς αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας συνιστάται όπως γίνεται διαμόρφωση ακραίων υποστυλωμάτων
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με διαμήκεις και εγκάρσιους οπλισμούς σύμφωνα με τις παρ. 18.4.3 και 18.4.4.1
αντιστοίχως.
18.5.4

Διασταυρούμενα τοιχώματα

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πέλματα στα άκρα των τοιχωμάτων που έχουν ληφθεί υπόψη
στον σχεδιασμό πρέπει η διαμόρφωση των ακραίων υποστυλωμάτων που προβλέπεται για
το άκρο του τοιχώματος να επεκτείνεται εφ'όλου του συνεργαζόμενου πλάτους του
πέλματος εφόσον η ανηγμένη θλιπτική παραμόρφωση σκυροδέματος στο πέλμα είναι
μεγαλύτερη από 0.2%.
Η σύνδεση τοιχώματος - πέλματος πρέπει να ελέγχεται για διαμήκη τέμνουσα δύναμη
σύμφωνα με την παρ. 11.3.
18.5.5

Ενώσεις κατακόρυφων ράβδων κορμού τοιχωμάτων

Πρέπει να αποφεύγεται η ένωση των κατακόρυφων ράβδων με υπερκάλυψη στην κρίσιμη
περιοχή τοιχώματος με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν,
επιτρέπεται ένωση του 33% των κατακόρυφων ράβδων ή και του 100% των κατακόρυφων
ράβδων, με συντελεστή α, κατά την σχέση (17.3) ίσο με 1.4 ή 2.0, αντιστοίχως. Δύο
ενώσεις θεωρούνται ότι γίνονται στην ίδια θέση όταν απέχουν, στην κατακόρυφη διεύθυνση,
απόσταση μικρότερη από 1.5 φορές το μήκος υπερκάλυψης.
18.5.6

Οριζόντιοι οπλισμοί κορμού τοιχωμάτων

Οι οριζόντιοι οπλισμοί κορμού θα τοποθετούνται προς την εξωτερική πλευρά του
τοιχώματος και θα αγκυρώνονται κατάλληλα. Η ελάχιστη διάμετρος του οριζόντιου
οπλισμού τοιχώματος είναι διηπι. Οι απαντήσεις για το ελάχιστο ποσοστό τους, τη μέγιστη
διάμετρο τους και τις μέγιστες αποστάσεις τους είναι ίδιες με τις αντίστοιχες του
κατακόρυφου οπλισμού κορμού του τοιχώματος μεταξύ των ακραίων περιοχών.
Δεν επιτρέπεται η χρήση λείων χαλύβων ως οριζόντιων οπλισμών τοιχωμάτων.
18.5.7

Αρμοί διακοπής εργασίας τοιχωμάτων

Στους αρμούς διακοπής εργασίας, το ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού πρέπει να είναι
αρκετό για να αντικαταστήσει όλη την αντοχή του σκυροδέματος, δίνεται δε από τη σχέση:

>0.0025

(18.9)

όπου Α8((01 περιλαμβάνει και τον κατακόρυφο οπλισμό των ακραίων στοιχείων, το Α § είναι
η ευρύτερη περιοχή της συνεργαζόμενης διατομής, συμπεριλαμβανομένων και των
συνοριακών στοιχείων, και Ν Μ η ελάχιστη θλιπτική δύναμη του τοιχώματος, θεωρούμενη
θετική για θλίψη.
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Ανοίγματα σε τοιχώματα

Τυχόν ανοίγματα σε τοιχώματα πρέπει να έχουν κατάλληλη διάταξη και μικρή συνολική
επιφάνεια, ώστε να μην παρεμποδίζουν την καμπτική και διατμητική λειτουργία του
τοιχώματος. Τα ανοίγματα λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη κατά τον έλεγχο του
τοιχώματος έναντι διάτμησης. Γενικώς απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετων οπλισμών γύρω
από το άνοιγμα.
Ειδικότερα στα οριζόντια στοιχεία σύνδεσης συζευγμένων τοιχωμάτων με αυξημένες
απαιτήσεις πλαστιμότητας που χωρίζονται με μια ή περισσότερες στήλες ανοιγμάτων, έτσι
ώστε λ / Η < 3 , ολόκληρη η ένταση σεισμού (τέμνουσα και ροπή) παραλαμβάνεται με
κατάλληλους δισδιαγώνιους οπλισμούς, εκτός εάν ισχύουν οι σχέσεις (18. 10) και (18. 1 1):
τ ί <2~-τ ω ,
η

τ,^...........................................(18.10)
σ·η

όπου 1, Η και ρ = ρ το μήκος, το ύψος και το ποσοστό οπλισμού κάμψης των οριζόντιων
στοιχείων σύνδεσης.
Οι δισδιαγώνιοι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται από συνδετήρες ή σπείρες με αποστάσεις
ή βήματα όχι μεγαλύτερα από ΙΟΟηττη. Το μήκος αγκύρωσης των δισδιαγώνιων οπλισμών θα
είναι αυξημένο κατά 50%.
Οι οριζόντιοι οπλισμοί θα υπολογίζονται για τη ροπή κάμψης για όλες τις μη σεισμικές
δράσεις και θα είναι τουλάχιστον 2016 (5400, 5500), άνω και κάτω.
Επίσης, σε κάθε παρειά τοποθετούνται διαμήκεις ράβδοι 010/200 ιηηι (5400, 8500). Το
σύνολο περιβάλλεται με κλειστούς συνδετήρες 010/200 πιπί.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται έλεγχος των νΜ2 Κ(*ι νΜ3 (Κεφ. 11).

18.6ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ
18.6.1

Περιμετρικά τοιχεία υπογείων

Το ελάχιστο πάχος των στοιχείων αυτών είναι γενικώς 200πιιη.
Οι οπλισμοί πρέπει να είναι υψηλής συνάφειας και να σχηματίζουν δύο εσχάρες, μία κοντά
σε κάθε όψη του τοιχείου, οι οποίες να συνδέονται με εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό
τουλάχιστον 408/πν2. Το ποσοστό του κατακόρυφου και του οριζόντιου οπλισμού δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από 0.002 για κάθε κατεύθυνση. Σε κάθε εσχάρα, η απόσταση δύο
γειτονικών ράβδων κατακόρυφων ή οριζόντιων θα είναι 5 < 200 ιηιη. Η μέγιστη διάμετρος
όλων των ράβδων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του πάχους του τοιχώματος. Η ελάχιστη
διάμετρος των ράβδων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης δομικών πλεγμάτων, είναι 5 ή όιτιπι,
για κατηγορία περιβάλλοντος 1/2 ή 3/4 αντιστοίχως (παρ. 5.1).
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Σε περιπτώσεις ελεύθερων
υποστυλωμάτων.

άκρων τοιχωμάτων, θα γίνεται

διαμόρφωση
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κρυφο-

Τα πέδιλα των τοιχείων υπογείου, εάν δεν αποτελούν στοιχεία γενικότερης θεμελίωσης
υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων, θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 3-β^ ή 600 ιηιη και ύψος
τουλάχιστον 1.5-β^ ή 300 πτιη, και θα οπλίζονται με εσχάρα οπλισμού ιηϊη. 012 (8400 ή
8500) ανά πιαχ. 150 πιπί.
18.6.2

Πέδιλα υποστυλωμάτων / τοιχωμάτων

Το ελάχιστο πλάτος και ύψος πέδιλου είναι ίσο με β^,, ,Η1Τιίη >0.70πι.
Σε περιπτώσεις μεμονωμένων πέδιλων σταθερού ύψους, το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος
είναι 0.50ηι.
Η όπλιση των πέδιλων γίνεται με ελάχιστο οπλισμό κάμψης σύμφωνα με την παρ. 18.1.4.1
περί πλακών και τουλάχιστον με εσχάρες πιίη. 012 (8400 ή 8500) ανά ιπαχ. 150 ιπηι.
18.6.3

Συνδετήριες δοκοί

Το κάτω πέλμα των συνδετήριων δοκών θα διατάσσεται σε στάθμη κάτω από τον την άνω
στάθμη των πέδιλων.
Η διατομή σκυροδέματος και ο συνολικός οπλισμός των συνδετήριων δοκών θα
υπολογίζεται έτσι ώστε να αναλαμβάνεται ασφαλώς αξονικό φορτίο ίσο με το φορτίο που
προσδιορίζεται από την παρ. 5.2.4.2 του ΕΑΚ.
Οι ελάχιστες διαστάσεις και ο ελάχιστος οπλισμός των συνδετήριων δοκών είναι:
Γιαη<3
0.25/0.40ΠΤ,

0.4% άνω και 0.4% κάτω
ή ΐϊώι 3+3Φ14 (5400 ή 8500)
συνδ. Φ10/200

Για η > 4

0.25/0.60 Γη, 0.4% άνω και 0.4% κάτω
ή πώι 3+3Φ16 (8400 ή 8500)
συνδ. Φ10/150
όπου η ο αριθμός ορόφων πέραν του τυχόν υπάρχοντος υπογείου (ή υπογείων).
Συνδετήριες δοκοί που προβλέπονται από την παρ. 5.2.4.2 του ΕΑΚ επιτρέπεται να
αντικαθίστανται με ενιαία πλάκα, το πάχος της οποίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.20ιη,
στη άνω στάθμη των πέδιλων.
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Ο ελάχιστος οπλισμός της πλάκας θα αποτελείται αφενός από δύο εσχάρες οπλισμού Φ10
(8400, 8500) ανά 0.20ιη στο άνω και κάτω πέλμα και αφετέρου από τον οπλισμό που θα
απαιτείτο στις θέσεις των αντίστοιχων συνδετήριων δοκών που παραλείπονται.
18.6.4

Πεδιλοδοκοί

Για το πλάτος και ύψος των πεδιλοδοκών, ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις των περιμετρικών
τοιχείων υπογείων (βλ. παρ. 18.6.1).
Για τις πεδιλοδοκούς ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για συνδετήριες δοκούς.
Επιπροσθέτως συνιστάται όπως διατάσσεται πρόσθετος καθ' ύψος οπλισμός για έλεγχο της
ρηγμάτωσης (παρ. 15.5).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
19.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το Κεφάλαιο αυτό αφορά τις αρχές που πρέπει να τηρούνται στην εκλογή και παραγγελία
των απαιτούμενων υλικών.

19.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Θα πρέπει να συμφωνούν με τις μεθόδους που αναγράφονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) εφόσον δεν ρυθμίζονται στον προκείμενο κανονισμό.

19.3 ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΙΑ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
19.3.1

Γενικά

Ως οπλισμοί στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται μόνον οι χάλυβες που
καθορίζονται στη μελέτη και συμφωνούν με τα τεύχη έγκρισης.
Η επιφάνεια των χαλύβων μπορεί να καλύπτεται με στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας. Η
εφαρμογή αυτής της προστασίας πρέπει να λαμβάνεται καταλλήλως υπόψη αν μειώνει τα
μηχανικά χαρακτηριστικά ή την συνάφεια των χαλύβων.
19.3.2

Συνκολλησιμότητα

Η συγκολλησιμότητα των οπλισμών εξαρτάται κυρίως από τη μέθοδο παραγωγής (θερμή
εξέλαση ή ψυχρή κατεργασία), από την χημική σύνθεση και από την διάμετρο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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19.4ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Για την επιβολή προέντασης επιτρέπεται η χρήση μόνο των τενόντων (σύρματα, ράβδοι,
συρματόσχοινα), αγκυρώσεων, συνδέσμων και σωλήνων, οι οποίοι καθορίζονται στη μελέτη
και συμφωνούν με τα τεύχη έγκρισης.

19.5ΕΝΘΕΜΑΤΑ
Ενθέματα ενσωματωμένα σε φέρουσες κατασκευές από ωπλισμένο και προεντεταμένο
σκυρόδεμα δεν πρέπει να προκαλούν ανεπιθύμητες αλλαγές στην συμπεριφορά και την
αντοχή του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
20.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στο Κεφάλαιο αυτό ορίζονται οι βασικοί σκοποί που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά τη
διάρκεια της κατασκευής.
Όλο το προσωπικό που ασχολείται με την παραγωγή του σκυροδέματος και την εκτέλεση
των εργασιών πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εργασία την οποία θα
εκτελέσει.

20.2ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Για τα θέματα τα σχετικά με
•

την μεταφορά και αποθήκευση των υλικών του σκυροδέματος,

•

την παρασκευή,

•

την μεταφορά και διάστρωση και συμπύκνωση, και

•

την συντήρηση του σκυροδέματος

ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.)
εφόσον δεν ρυθμίζονται στον προκείμενο Κανονισμό.
20.2.1

Θερμική επεξεργασία του σκυροδέματος

Η θερμική επεξεργασία για επιτάχυνση της σκλήρυνσης του σκυροδέματος πρέπει να είναι
γνωστή κατά τη φάση της μελέτης του έργου, δεδομένου ότι διάφορα άρθρα αυτού του
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Κανονισμού πρέπει να προσαρμοσθούν έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη θερμική
επεξεργασία.

20.3 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ
20.3.1

Γενικά

Τα ικριώματα και οι ξυλότυποι (ή σιδηρότυποι ή πλαστικότυποι) έχουν τρεις κύριους
σκοπούς:
•

δίνουν στο σκυρόδεμα τη μορφή του,

•

παρέχουν τα μέσα για να προκύψει η απαιτούμενη διαμόρφωση και εμφάνιση των
επιφανειών,

•

στηρίζουν τον φορέα μέχρις ότου μπορέσει να φέρει φορτία.

Τα ικριώματα και οι ξυλότυποι υπολογίζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να φέρουν
ασφαλώς τα φορτία κατά την κατασκευή, να επιτρέπουν τυχόν απαραίτητες παραμορφώσεις
και να συμφωνούν με τις ανοχές διαστάσεων που προδιαγράφονται για την κατασκευή.

20.3.2

Κατασκευή ικριωμάτων και ξυλοτύπων

α)

Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώματα και οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται
από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.

β)

Οι αρμοί των στοιχείων του σανιδώματος πρέπει να στεγανοποιούνται κατάλληλα.

γ)

Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων πρέπει να είναι καθαρές. Εγκεκριμένα υλικά
διευκόλυνσης της αποκόλλησης των ξυλοτύπων πρέπει να τοποθετούνται σε συνεχείς
ομοιόμορφες στρώσεις. Το σκυρόδεμα πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το δυνατόν
μικρότερο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή των υλικών αυτών και όσο αυτά
διατηρούν την αποτελεσματικότητα τους.

20.3.3

Αφαίρεση ικριωμάτων και ξυλοτύπων

20.3.3.1 Χρόνος αφαίρεσης ικριωμάτων και ξυλοτύπων
Τα ικριώματα ή οι ξυλότυποι επιτρέπεται να αφαιρούνται μόνο όταν το σκυρόδεμα έχει
σκληρυνθεί επαρκώς. Το σκυρόδεμα θεωρείται επαρκώς σκληρυνθέν όταν το δομικό
στοιχείο έχει αναπτύξει τέτοια αντοχή, ώστε να μπορεί να παραλάβει με την απαιτούμενη
ασφάλεια όλα τα κατά τον χρόνο της αφαίρεσης των ικριωμάτων ή ξυλοτύπων επιβαλλόμενα
φορτία.
Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για τα δομικά στοιχεία, τα οποία αμέσως μετά την αφαίρεση
των ικριωμάτων παραλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των φορτίων του υπολογισμού.
Εάν η εξέλιξη της σκλήρυνσης δεν παρακολουθείται με δοκίμια, οι ξυλότυποι δεν θα
αφαιρούνται πριν από τις ημέρες που δίνονται στον Πίνακα 20.1 και οι οποίες θεωρούνται
βασικές τιμές χρόνου αφαίρεσης.
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Πίνακας 20.1: Χρόνοι αφαίρεσης των ξυλοτύπων (βασικές τιμές)
Τύπος τσιμέντου
Στοιχεία κατασκευής

Ι

II

Πλευρικά δοκών, πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων

2ημ.

3ημ.

Ξυλότυποι πλακών και δοκών

5ημ.

8ημ.

Ξυλότυποι δοκών και πλακών ανοίγματος > 5ηι

10 ημ.

16 ημ.

Υποστυλώματα ασφαλείας (βοηθητικά) δοκών και πλακών
ανοίγματος > 5πι

28 ημ.

28 ημ.

Ειδικές μέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέματα μπορεί να απαιτούν ιδιαίτερο χρόνο
αφαίρεσης των ξυλοτύπων.
Οι ξυλότυποι των υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων πρέπει να αφαιρούνται πριν από τους
ξυλοτύπους των δοκών και πλακών, τις οποίες στηρίζουν. Ικριώματα, υποστυλώματα
ξυλοτύπων και φέροντες ξυλότυποι πλακών (φορείς ξυλοτύπων) πρέπει να απομακρύνονται
προσεκτικά με χαλάρωση των μηχανισμών συγκράτησης.
Δεν επιτρέπεται η χαλάρωση με κρούσεις και η βίαιη αφαίρεση τους. Πρέπει να
αποφεύγονται οι κραδασμοί.
20.3.3.2 Βοηθητικά υποστυλώματα (ασφαλείας)
Για να περιοριστούν οι παραμορφώσεις από ερπυσμό και συστολή ξήρανσης, πρέπει να
παραμένουν βοηθητικά υποστυλώματα ή να τοποθετούνται αμέσως μετά την αφαίρεση των
ξυλοτύπων.
Τα βοηθητικά υποστυλώματα πρέπει να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο (βλ. και
Πίνακα 20,1), ιδίως σε δομικά στοιχεία, τα οποία αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων
παραλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του φορτίου υπολογισμού, ή στα οποία αφαιρούνται πρόωρα
οι ξυλότυποι. Τα βοηθητικά υποστυλώματα πρέπει να υπέρκεινται μεταξύ τους στους
διάφορους ορόφους.
Σε πλάκες και δοκούς με ανοίγματα μέχρι 8ιη, περίπου, αρκούν βοηθητικά υποστυλώματα
στο μέσον του ανοίγματος. Για μεγαλύτερα ανοίγματα πρέπει να τοποθετούνται περισσότερα
βοηθητικά υποστυλώματα. Για πλάκες ανοίγματος μικρότερου από 3ιη περιττεύουν κατά
κανόνα τα βοηθητικά υποστυλώματα.
20.3.3.3 Φόρτιση δομικών στοιχείων μετά πρόσφατη αφαίρεση των
ξυλοτύπων
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση των πατωμάτων κατά
τις πρώτες ημέρες μετά την κατασκευή ή αφαίρεση των ξυλοτύπων.
Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η απόρριψη, η συσσώρευση και η απόθεση μεγάλων
ποσοτήτων διαφόρων υλικών σε προσφάτως κατασκευασμένα πατώματα.
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20.4 ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΓΙΑ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
20.4.1

Μεταφορά και αποθήκευση

Η μεταφορά και αποθήκευση των χαλύβων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται:
•

μηχανικές βλάβες (π.χ. εγκοπές) ή πλαστικές παραμορφώσεις,

•

θραύσεις συγκολλήσεων προκατασκευασμένων στοιχείων ή πλεγμάτων,

•

ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια,

•

απώλειες της δυνατότητας χαρακτηρισμού και πιστοποίησης του είδους των
χαλύβων,

•

μειώσεις διατομών λόγω διάβρωσης.

Η μεταφορά και αποθήκευση των προκατασκευασμένων κλωβών και πλεγμάτων οπλισμού
πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται, εκτός των άλλων, η απαράδεκτη παραμόρφωση
των κλωβών και η σχετική μετατόπιση των οπλισμών.
Η κατάσταση της επιφάνειας των οπλισμών πρέπει να εξετάζεται πριν από τη χρησιμοποίηση
τους για να εξασφαλίζεται η απουσία βλαβερών αλλοιώσεων.
20.4.2

Κοπή

Η κοπή πρέπει να γίνεται, κατά προτίμηση, με μηχανικά μέσα.
Σε περίπτωση ράβδων ψυχρής εξέλασης με συστροφή (στρέψη) πρέπει να αφαιρούνται τα μη
συνεστραμμένα άκρα, αν χρησιμοποιούνται οι μηχανικές ιδιότητες των άκρων των ράβδων.
20.4.3

Κάμψη

Η κάμψη πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα, με σταθερή ταχύτητα, χωρίς απότομες
κινήσεις και με την βοήθεια τύμπανων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ακτίνα
καμπυλότητας για το καμπτόμενο τμήμα. Απαγορεύεται το ίσιωμα ράβδων που έχουν
καμφθεί ή η προθέρμανση με φλόγα οξυγόνου. Εξαιρούνται οι χάλυβες που μπορούν
αποδεδειγμένα να καμφθούν χωρίς σημαντική μεταβολή των ιδιοτήτων τους.
20.4.4
20.4.4.1

Συγκολλήσεις ράβδων
Γενικά

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τις συγκολλήσεις φερόντων οπλισμών είτε στο εργοστάσιο,
είτε στο συνεργείο, είτε στο εργοτάξιο. Δεν ισχύουν για τις συγκολλήσεις πλεγμάτων και
άλλων προϊόντων που έχουν προτυποποιηθεί και εγκριθεί ως συγκολλημένα στοιχεία.
Κατά τη συγκόλληση πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και να γίνονται ειδικοί
έλεγχοι.
Απαγορεύεται η συγκόλληση με φλόγα οξυγόνου ή με σφυρηλάτηση.
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20.4.4.2
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Συγκολλήσεις με συνεχή ραφή

Οι συγκολλήσεις πρέπει να έχουν ικανοποιητική αντοχή και ολκιμότητα.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μέθοδο συγκόλλησης κατάλληλη για τον τύπο του
οπλισμού και την υπόψη ένωση.
20.4.4.3

Σημειακές συγκολλήσεις

Ως σημειακές συγκολλήσεις νοούνται εδώ οι προσωρινές συγκολλήσεις ράβδων οπλισμού
για την μεταφορά και τοποθέτηση. Οι συγκολλήσεις αυτές πρέπει να έχουν ικανοποιητική
αντοχή και ολκιμότητα, όπως οι ενώσεις με συνεχή ραφή (παρ. 20.4.4.2).
20.4.4.4

Συγκολλήσεις ράβδων οπλισμού σε άλλα χαλύβδινα στοιχεία

Η μελέτη, η εκτέλεση και ο έλεγχος αυτών των συγκολλήσεων πρέπει να συμφωνεί με τις
γενικές απαιτήσεις συγκολλήσεων σε δομικά έργα.
20.4.4.5

Απαιτήσεις ικανότητας

Οι συγκολλήσεις πρέπει να επιβλέπονται από προσωπικό εξοικειωμένο με τις μεθόδους και
τους Κανονισμούς συγκόλλησης οπλισμών.
Οι συγκολλητές πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα τους για συγκόλληση υπό πραγματικές
συνθήκες κατασκευής.
20.4.5
20.4.5.1

Ενώσεις
Ενώσεις με υπερκάλυψη

Το μήκος και η θέση των ενώσεων πρέπει να συμφωνούν με την μελέτη.
20.4.5.2

Ενώσεις με συγκόλληση

Ενώσεις με συγκόλληση γίνονται σύμφωνα με την παρ. 20.4.4 και στις θέσεις που
προβλέπονται στην μελέτη.
Οι συγκολλήσεις επιτρέπονται, γενικά, μόνο σε ευθύγραμμα τμήματα οπλισμών.
20.4.5.3

Μηχανικές ενώσεις

Τα εξαρτήματα μηχανικών ενώσεων πρέπει να καλύπτονται με τεύχη έγκρισης ή με δοκιμές.
Οι μηχανικές ενώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιέχονται στα
τεύχη έγκρισης και οι θέσεις τους πρέπει να φαίνονται στα σχέδια οπλισμού.
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20.4.6
α)

β)

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οπλισμού

Η συναρμολόγηση του οπλισμού (καθολική ή μερική) στο εργοτάξιο ή στο συνεργείο
πρέπει να εξασφαλίζει:
•

την διατήρηση της θέσης των οπλισμών κατά την μεταφορά, την τοποθέτηση
και την σκυροδέτηση μέσα στα όρια των κατασκευαστικών ανοχών.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις αποστάσεις από τις παρειές.

•

την ευχέρεια διάστρωσης του σκυροδέματος,

Η συναρμολόγηση του οπλισμού περιλαμβάνει και την στερέωση του.
Η στερέωση με συγκόλληση υπόκειται στις ίδιες κατασκευαστικές απαιτήσεις που
αφορούν και τις ενώσεις με συγκόλληση.
Τα στηρίγματα και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των αποστάσεων
πρέπει να είναι κατάλληλα και σε ικανό αριθμό, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες
της παρ.α. Επιπλέον, δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την διάστρωση ούτε να αποτελούν
αδύνατο σημείο, όσον αφορά την αντοχή σε διάρκεια και ειδικά την επιρροή του
περιβάλλοντος.
Τα στηρίγματα και τα παραπάνω στοιχεία (αποστάτες) πρέπει:
•

να περιβάλλονται ικανοποιητικά από σκυρόδεμα,

•

να είναι αδρανή ως προς τα περιβάλλονται υλικά,

•

να παρουσιάζουν ανοχές συμβιβαστές με εκείνες που απαιτούνται για τους
οπλισμούς,

•

να συμπεριφέρονται ικανοποιητικά όσον αφορά τις θερμοκρασιακές
επιρροές.

20.5ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ
20.5.1

Μεταφορά και αποθήκευση

Οι τένοντες προέντασης, οι σωλήνες, οι αγκυρώσεις και οι σύνδεσμοι (π.χ. αρμοκλείδες)
πρέπει να προστατεύονται κατά την μεταφορά, τον χειρισμό και την αποθήκευση. Η
αποθήκευση πρέπει να γίνεται με προστασία από τη βροχή, την υγρασία του εδάφους και τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες αν είναι διαβρωτικές.
Η συγκόλληση κοντά σε τένοντες προέντασης απαγορεύεται, εκτός αν έχουν ληφθεί ειδικά
μέτρα.
Η κατάσταση των επιφανειών των τενόντων και η στεγανότητα των σωλήνων πρέπει να
ελέγχεται πριν από την χρήση τους, ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία επιβλαβών
αλλοιώσεων.
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Κοπή

Η κοπή πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα ή με φλόγα οξυγόνου. Στην τελευταία
περίπτωση η κοπή πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 έως 30ηΐΓη από μια
αγκύρωση.
20.5.3

Κάμψη

Η κάμψη επιτρέπεται αν γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα, με σταθερή ταχύτητα, χωρίς
απότομες κινήσεις, με την βοήθεια τύμπανων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ακτίνα
καμπυλότητας για το τμήμα που κάμπτεται. Η διάμετρος του τύμπανου δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη, που καθορίζεται στα τεύχη έγκρισης.
Απαγορεύεται η αναδίπλωση.
Κοντά στις αγκυρώσεις, στους συνδέσμους, στα προετοιμασμένα άκρα των τενόντων
(ελικώσεις, βολβοί, νευρώσεις) και στο εσωτερικό των συσκευών τάνυσης και αγκύρωσης, οι
τένοντες πρέπει να είναι ευθύγραμμοι, σε μήκος που είναι συνάρτηση του τύπου του τένοντα
και της μεθόδου προέντασης.

20.5.4

Ενώσεις, αγκυρώσεις και σύνδεσμοι

Οι διατάξεις για τις ενώσεις, τις αγκυρώσεις και τους συνδέσμους των τενόντων πρέπει να
συμφωνούν με τα τεύχη έγκρισης (παρ, 19.3).
20.5.5

Συναρμολόνηση και τοποθέτηση των τενόντων

Δεν επιτρέπεται η χρήση τενόντων που έχουν υποστεί βλάβες.
Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση στο εργοτάξιο, ή στο συνεργείο γίνεται σύμφωνα με τα
τεύχη έγκρισης και σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν:
•

την επικάλυψη σκυροδέματος και την απόσταση τενόντων,

•

την διατήρηση της θέσης των τενόντων, των συνδέσμων και των αγκυρώσεων,
μέσα στα όρια των κατασκευαστικών ανοχών,

•

την ευχέρεια διάστρωσης του σκυροδέματος.

Η συναρμολόγηση των τενόντων περιλαμβάνει και την στερέωση τους. Τα στηρίγματα και
τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των αποστάσεων πρέπει να πληρούν τους
όρους της παρ. 20.4.6 και να διατάσσονται σε ικανό αριθμό, ώστε να ικανοποιούνται οι
παραπάνω απαιτήσεις.
Απαγορεύεται να γίνει με συγκόλληση στερέωση σωλήνων που ήδη περιέχουν τένοντες.
20.5.6
α)

Σωλήνες

Οι τύποι των σωλήνων που χρησιμοποιούνται πρέπει να συμφωνούν με τις παραδοχές
της μελέτης.
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Οι σωλήνες πρέπει να έχουν κανονική χάραξη και ικανό αριθμό σημείων στήριξης
ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ανοχών σε ό,τι αφορά την ακριβή τοποθέτηση
τους.
β)

Οι σωλήνες πρέπει να είναι στεγανοί ως προς το νωπό σκυρόδεμα. Πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα των συνδέσεων των σωλήνων κατά τη διάρκεια
της σκυροδέτησης.

Σε περίπτωση που στην μελέτη προβλέπεται σύνδεση μεταξύ τενόντων και σκυροδέματος, οι
σωλήνες πρέπει να παρουσιάζουν καλή συνάφεια με το σκυρόδεμα.
Σημεία εξαγωγής αέρα πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα άκρα και τα υψηλά σημεία της
χάραξης.
Πρόσθετα σημεία εξαγωγής αέρα πρέπει να προβλέπονται για τους τένοντες που έχουν
μεγάλο μήκος.
20.5.7

Προετοιμασία και προστασία των σωλήνων πριν από την
τσιμεντένεση

Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται, μέχρις ότου γίνουν τσιμεντενέσεις, από την
εισχώρηση ξένων ουσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκτέλεση και ποιότητα των
τσιμεντενέσεω ν.
Σε περιόδους παγετού πρέπει να εμποδίζεται η εισχώρηση νερού για να αποφεύγεται
διάσπαση του σκυροδέματος από τον σχηματισμό πάγου.

20.6ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ
20.6.1

Προένταση πριν από την έγχυση του σκυροδέματος

20.6.1.1 Οδηγίες για το εργοτάξιο ή το εργοστάσιο
Στο εργοτάξιο ή το εργοστάσιο πρέπει να τηρείται ημερολόγιο που να καθορίζει:
•

τα στοιχεία που θα προενταθούν και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί,

•

την σειρά με την οποία θα προενταθούν τα στοιχεία,

•

την μέγιστη πίεση ή δύναμη στους γρύλους,

•

την πίεση ή την δύναμη στους γρύλους στο τέλος της διαδικασίας της προέντασης
και τις ακραίες τιμές των επιμηκύνσεων,

•

τις ολισθήσεις των τενόντων που δεν πρέπει να ξεπεραστούν,

•

την σειρά με την οποία πρέπει να απελευθερωθούν οι τένοντες. «Ολική»
απελευθέρωση, δηλαδή ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των τενόντων, είναι
πάντα η καλύτερη λύση,

•

την αντοχή του σκυροδέματος που απαιτείται κατά την προένταση. Η τιμή αυτή
πρέπει να ελέγχεται πριν από την επιβολή της προέντασης.
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20.6.1.2
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Πρόσθετες οδηγίες

Ειδική προσοχή πρέπει να
επαναχρησιμοποιούμενου τύπου.

δίνεται

στην

τέλεια

καθαρότητα

αγκυρώσεων

Αγκυρώσεις με βλάβες πρέπει να αντικαθίστανται.
Αν οι τένοντες, όταν τοποθετούνται, δεν είναι τέλεια ευθύγραμμοι, δηλαδή παρουσιάζουν
τοπικές αποκλίσεις, τότε η χρήση τους πρέπει να αιτιολογείται από κατάλληλα πειραματικά
δεδομένα ή να καλύπτεται από τεύχη έγκρισης.
20.6.2

Προένταση μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος

20.6.2.1 Οδηγίες για το εργοτάξιο
Πριν από οποιαδήποτε εργασία τάνυσης πρέπει να έχει παραληφθεί από το εργοτάξιο
έγγραφο που να καθορίζει:
•

την χρησιμοποιούμενη μέθοδο προέντασης,

•

τα στοιχεία που θα προενταθούν και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί,

•

την απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος κατά την έναρξη της προέντασης,

•

την μέγιστη πίεση ή την δύναμη στους γρύλους,

•

την ολίσθηση των τενόντων, αν χρειάζεται,

•

την επιμήκυνση που πρέπει να πραγματοποιηθεί, σε αντιστοιχία με την πίεση ή την
δύναμη των γρύλων και τα αποδεκτά όρια διακύμανσης της επιμήκυνσης αυτής,

•

την σειρά των διαδοχικών φάσεων προέντασης και αφαίρεσης ικριωμάτων, αν
προβλέπονται τέτοιες φάσεις,

•

τις ενδεχόμενες δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν (π.χ. δοκιμές τριβής),

•

την σειρά τάνυσης των τενόντων και τα άκρα από όπου πρέπει να επιβληθεί η
τάνυση.

20.6.2.2

Εκτέλεση της προέντασης

Η τάνυση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα και από προσωπικό
κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εργασία αυτή.
Γενικά απαιτείται ταυτόχρονη μέτρηση δύναμης και επιμήκυνσης. Στις περιπτώσεις που η
δύναμη στον γρύλο δεν μπορεί να μετρηθεί απευθείας, η προένταση πρέπει να φθάνει την
τελική της τιμή σταδιακά, με ενδιάμεσες μετρήσεις. Οι μετρήσεις καταχωρούνται στο δελτίο
προέντασης. Οι επιμηκύνσεις διαβάζονται με ακρίβεια χιλιοστού (ΠΗΤΙ).
Η προένταση συμπληρώνεται όταν η δύναμη στον γρύλο και η αντίστοιχη επιμήκυνση
γίνουν ίσες με τις απαιτούμενες τιμές, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτρεπόμενες ανοχές.
Αν παρουσιαστούν ανωμαλίες, είτε στην σχέση μεταξύ επιμηκύνσεων που παρατηρήθηκαν
και δυνάμεων που εφαρμόστηκαν, είτε στην τιμή της ολίσθησης των τενόντων στις
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αγκυρώσεις, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Τα άκρα των τενόντων δεν πρέπει να
κοπούν πριν επιβεβαιωθεί ότι η δύναμη προέντασης που επιτεύχθηκε είναι αποδεκτή.

20.6.3

20.6.3.1

Προστασία τενόντων και αγκιιρώσεων σε περίπτωση προέντασης
μετά από την σκλήρυνση του σκυροδέματος
Γενικά

Η εργασία προστασίας των τενόντων που έχουν ενταθεί και βρίσκονται μέσα σε σωλήνες (ή
διόδους διαμορφωμένες στο σκυρόδεμα) περιλαμβάνει την πλήρωση με κατάλληλο υλικό
όλων των κενών που υπάρχουν στο εσωτερικό των σωλήνων, ανάμεσα στους τένοντες και
τους σωλήνες, και ανάμεσα στους ίδιους τους τένοντες.
α) Σε περίπτωση που απαιτείται μηχανική σύνδεση μεταξύ τενόντων και σκυροδέματος, οι
σωλήνες πρέπει να συνδέονται κατάλληλα με το σκυρόδεμα και το προστατευτικό υλικό να
παρουσιάζει ικανοποιητική μηχανική αντοχή.
Κανονικά το προστατευτικό υλικό είναι τσιμεντένεμα που εισάγεται:
•

είτε ανάμεσα στους τένοντες και τον σωλήνα, οπότε η σύνδεση εξασφαλίζεται από
την συνάφεια μεταξύ τενόντων και σκληρυ μενού τσιμεντενέματος,

•

είτε ανάμεσα στους τένοντες, που έχουν καλυφθεί με προστατευτική μεμβράνη και
τον σωλήνα, αν η μορφή και μόνο των τενόντων εξασφαλίζει την μηχανική
σύνδεση.

β)

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται μηχανική σύνδεση, το προστατευτικό υλικό μπορεί
να είναι μια λιπαντική ουσία που δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον χρόνο ή να έχει
δυσμενή επίδραση στους τένοντες.

γ)

Οι αγκυρώσεις και οι συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται από την διάβρωση.

Γενικά οι αγκυρώσεις καλύπτονται με σκυρόδεμα ή κονίαμα (σφράγισμα).

20.6.3.2 Προσωρινή προστασία
Αν το χρονικό διάστημα μεταξύ τάνυσης και τσιμεντένεσης είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο
αποδεκτό, απαιτείται προσωρινή προστασία των τανυσμένων τενόντων.
Στην περίπτωση που η συνάφεια μεταξύ τένοντα και τσιμεντένεσης είναι απαραίτητη, το
υλικό της προσωρινής προστασίας θα πρέπει να συμβιβάζεται με την απαίτηση αυτή.
Το υλικό προσωρινής προστασίας δεν πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τον χάλυβα
προέντασης ή το τσιμεντένεμα.
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20.6.3.3 Προστασία με τσιμεντένεση στο εργοτάξιο
20.6.3.3α

Εκτέλεση της τσιμεντένεσης

Η τσιμεντένεση πρέπει να γίνεται ώστε να γεμίζουν ομοιόμορφα όλα τα κενά που υπάρχουν
γύρω από τους τένοντες μέσα στους σωλήνες. Η τσιμεντένεση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο
συνεχή και χωρίς διακοπή, αρχίζοντας από το πιο χαμηλό σημείο χάραξης, με εξαίρεση
βέβαια τον δοκιμαστικό έλεγχο που γίνεται πριν από την έναρξη των εργασιών.
Η τσιμεντένεση αρχίζει μόνο αφού ελεγχθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις καλής
εκτέλεσης, δηλαδή:
•

κατάλληλο προσωπικό σε επαρκή αριθμό,

•

κατάλληλος εξοπλισμός, σε καλή κατάσταση και έτοιμος για λειτουργία,

•

υλικά συγκεντρωμένα κοντά στο χώρο εργασίας,

•

μόνιμη παροχή νερού υπό πίεση και πεπιεσμένου αέρα,

•

αεραγωγοί προετοιμασμένοι και με κατάλληλη σήμανση,

•

εκτέλεση δοκιμής καταλληλότητας αν απαιτείται.

20.6.3.3β Τσιμεντένεση
Τα κύρια σημεία που πρέπει να καθορίζονται και να ελέγχονται πριν από την τσιμεντένεση
είναι:
•

τύπος τσιμέντου και προσθέτων (ενδεχομένως το είδος και η αναλογία άμμου),

•

μέγιστη περιεκτικότητα σε βλαβερές ουσίες, κυρίως χλωριόντα, θειικά ή νιτρικά
άλατα,

•

λόγος νερού / τσιμέντου,

•

ρευστότητα (στην είσοδο και στην έξοδο),

•

απώλεια νερού,

•

θλιπτική αντοχή τσιμεντενέματος,

•

θερμοκρασία περιβάλλοντος,

•

χρονικό διάστημα που το τσιμεντένεμα είναι εργάσιμο,

•

καθορισμός και αριθμός δοκιμών ελέγχου (ειδικά καθορισμός της μεθόδου
δειγματοληψίας),

•

πίεση τσιμεντένεσης (μέγιστη επιτρεπόμενη),

•

ειδικά προληπτικά μέτρα σε σχέση με την χάραξη των τενόντων (τένοντες μεγάλου
μήκους, κατακόρυφοι τένοντες),

•

πλύσιμο τενόντων, αν χρειάζεται,

•

μέτρα έναντι παγετού.
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20.6.3.3γ

Σφράγισμα

Μετά από την σκλήρυνση του τσιμεντενέματος, όλα τα ανοίγματα, τα σωληνάκια καν οι
αεραγωγοί πρέπει να σφραγίζονται ερμητικά για να εμποδίζεται η διείσδυση νερού,
αντυτηκτικών και άλλων βλαβερών ουσιών.
20.6.4

Ειδικές μέθοδοι

Για ειδικές μεθόδους (π.χ. προένταση με περιέλιξη) οι παραπάνω κανόνες ισχύουν από
γενική άποψη μόνο. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται στα τεύχη έγκρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στο Κεφάλαιο αυτό ορίζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την εξασφάλιση της
καταλληλότητας της κατασκευής, από την άποψη μόνο της αντοχής, της λειτουργικότητας
και της ανθεκτικότητας σε διάρκεια.

21.1 ΓΕΝΙΚΑ
21.1.1

Ορισμοί

Ποιοτικός έλεγχος: ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων
που λαμβάνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνει ελέγχους που
εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των αποφάσεων.
Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από δύο διαφορετικά αλλά αλληλοεξαρτώμενα μέρη, τον
έλεγχο της παραγωγής και τον έλεγχο συμμόρφωσης.
Έλεγχος παραγωγής: περιλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων που λαμβάνονται
κατά την διάρκεια της παραγωγής για τον έλεγχο των εργασιών παραγωγής και για την
εξασφάλιση της ικανοποίησης των όρων των προδιαγραφών.
Έλεγχος συμμόρφωσης: συμπεριλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων σύμφωνα
με προσυμφωνημένους κανόνες, για έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις
προδιαγραφές.
Κανόνες συμμόρφωσης: ομάδα κανόνων που συμπεριλαμβάνει:
•

τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος που θα εξετασθεί,

•

την συχνότητα της δειγματοληψίας,

•

τα κριτήρια αποδοχής.
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Συμμόρφωση / Μη συμμόρφωση: σχετίζεται με μια πρώτη απόφαση. Η συμμόρφωση
οδηγεί σε αποδοχή ενώ η μη συμμόρφωση οδηγεί σε ορισμένες άλλες ενέργειες.
Αποδοχή / Απόρριψη: σχετίζεται με την τελική απόφαση.
Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποδοχή ή απόρριψη.
21.1.2

Ενέργειες ποιοτικού ελέγχου

Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει τους ακόλουθους συστηματικούς ελέγχους των υλικών,
των μεθόδων κατασκευής και των τελειωμένων προϊόντων:
α)

β)

Έλεγχοι με την βοήθεια οργάνων μέτρησης:
•

δοκιμές των υλικών για την παραλαβή τους,

•

έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτΰπου, οπλισμών, προκατασκευασμένων στοιχείων κ.α.

Επιθεώρηση
•

αναγνώριση των υλικών,

•

εξέταση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης,

•

έλεγχος της αντιστοιχίας των μετρήσεων προς την
μεθοδολογία,

•

έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισμού και της εξειδίκευσης του
προσωπικού,

•

χρησιμοποιούμενη

έλεγχος ξυλοτύπων, οπλισμών, διάστρωσης σκυροδέματος κ.ά..

21.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.2.1
21.2.1.1

Προκαταρκτικοί έλεγχοι
Γενικά

Ο σκοπός των προκαταρκτικών ελέγχων, που γίνονται πριν αρχίσουν οι εργασίες παραγωγής,
είναι ο έλεγχος της δυνατότητας να κατασκευασθεί το προβλεπόμενο από την μελέτη έργο,
με τα διατιθέμενα υλικά, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τις προβλεπόμενες και διαθέσιμες
μεθόδους κατασκευής.
21.2.1.2

Αξιοπιστία της μελέτης

Η μελέτη πρέπει να ελέγχεται πριν από την εφαρμογή της ως προς την αξιοπιστία και το
συμβιβαστό των σχεδίων και των τευχών.
Το σύνολο των σχεδίων και κειμένων πρέπει να είναι πλήρες.
Η μελέτη πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις κατασκευής και χρήσης του έργου.
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Ο υπεύθυνος για την κατασκευή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τροποποιήσει την μελέτη
με δική του πρωτοβουλία.

21.2.1.3

Αξιοπιστία της επιλογής υλικών και συστατικών

Η ποιότητα και το συμβιβαστό των υλικών και των συστατικών των σκυροδεμάτων,
κονιαμάτων κλπ. πρέπει να ελέγχεται με προκαταρκτικές δοκιμές.
Για τον σκοπό αυτό, πριν αρχίσει η παραγωγή σκυροδέματος, πρέπει να ελεγχθεί το ότι οι
προτεινόμενες αναλογίες μίξης και τα προτεινόμενα υλικά ικανοποιούν τις προδιαγραφές για
το νωπό και για το σκληρυμένο σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που θα
υπάρχουν κατά το στάδιο της πλήρους παραγωγής.

21.2.1.4

Αξιοπιστία των μεθόδων και μέσων κατασκευής

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και οι μέθοδοι κατασκευής που προτείνονται πρέπει να
καθορισθούν επακριβώς και να ελεγχθούν πριν αρχίσει η κατασκευή. Για τον σκοπό αυτό
μπορούν ενδεχομένως να γίνουν και δοκιμές.

21.2.2
21.2.2.1

Έλεγχος υλικών και συστατικών
Γενικά

Θεωρείται ως δεδομένο ότι στο εργοστάσιο ο έλεγχος των υλικών και συστατικών γίνεται
από τον παραγωγό,
Στο εργοτάξιο πρέπει να ελέγχεται κατά την παραλαβή ότι τα υλικά και συστατικά που
παραλαμβάνονται συμφωνούν με την παραγγελία.

21.2.2.2
21.2.2.2ο

Επιθεώρηση σε περίπτωση παραλαβής στο εργοτάξιο
Υλικά

Η επιθεώρηση των υλικών αφορά τον χαρακτηρισμό τους και την συμφωνία τους με τις
προδιαγραφές των τευχών έγκρισης ή με τις απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συμμόρφωσης, τα οποία να δείχνουν ότι η ποιότητα και η μέθοδος παραγωγής του υλικού
συμφωνεί με τη σχετική εγκριτική απόφαση.
21.2.2.2β

Έτοιμο σκυρόδεμα

Ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).
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21.2.2.2γ
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Μεταλλικά στοιχεία

Ο έλεγχος της ποιότητας των μεταλλικών στοιχείων γίνεται συνήθως με βάση τις εγγυήσεις
που συνοδεύουν την παράδοση τους στο εργοτάξιο και αργότερα με τον οπτικό έλεγχο της
κατάστασης τους πριν τοποθετηθούν στο έργο.
21.2.2.3

Έλεγχος πριν από την χρήση

Πριν από οποιαδήποτε χρήση υλικών και συστατικών στο έργο πρέπει:
α)

να ελέγχεται ότι δεν έχουν υποστεί από τότε που έγινε η παραλαβή τους στο εργοτάξιο
ή στο εργοστάσιο, τέτοιες ζημιές που να τα κάνουν ακατάλληλα για χρήση,

β)

ενδεχομένως, να ελέγχεται η αμοιβαία συμβιβαστότητά τους,

γ)

ενδεχομένως, να ελέγχεται η ποιότητα του νερού.

21.2.3

Επιθεώρηση πριν από την σκυροδέτηση

Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να αφορά:
•

την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωμάτων,

•

την συμφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων με τα κατασκευαστικά σχέδια,

•

την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης,

•

την ομοιόμορφη επικάλυψη των καλουπιών με προϊόντα που διευκολύνουν το
ξεκαλούπωμα,

• την στεγανότητα των αρμών μεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων,
•

την επιφανειακή κατάσταση των οπλισμών και των τενόντων προέντασης,

•

την θέση και διάμετρο των οπλισμών (και των τενόντων), την στερέωση τους, την
ποιότητα των συνδέσεων τους και την κατάσταση των σωλήνων,

•

την κανονικότητα των καμπυλών των τενόντων μέσα στους σωλήνες,

•

την κατάσταση των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους,

•

την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισμού που ενδεχομένως απαιτείται για
ρύθμιση του ξυλοτύπου,

•

την παρουσία στο εργοτάξιο εξοπλισμού για τη συντήρηση του σκυροδέματος,

•

προβλέψεις για προστασία από τον ήλιο, δυνατό αέρα, βροχή, ή ψυχρό καιρό.

21.2.4

Έλεγχος ανάμιξης, μεταφοράς, διάστρωσης και συμπύκνωσης του
σκυροδέματος

Ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).
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21.2.5

Έλεγχοι συντήρησης του σκυροδέματος

Ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).
21.2.6

Έλεγχοι κατά την ττροένταση (ττροένταση πριν και μετά από την
σκλήρυνση του σκυροδέματος)

Οι χάλυβες προέντασης πρέπει να επιθεωρούνται πριν χρησιμοποιηθούν, με σκοπό να
αποκαλυφθούν (και να αποκατασταθούν) οι βλάβες τις οποίες μπορεί να έχουν υποστεί μετά
την παραλαβή τους στο εργοτάξιο.
Η ακρίβεια των συσκευών (πιεσόμετρα, δυναμόμετρα, μηκυνσιόμετρά) πρέπει να ελέγχεται
πριν από την πρώτη χρήση τους και στη συνέχεια, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Τα σφάλματα βαθμονόμησης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 3% στην στάθμη της δύναμης
προέντασης.
Πριν από την τάνυση πρέπει να ελέγχεται και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα σωστής
εφαρμογής της. Πρέπει να ελέγχεται η σωστή εφαρμογή των οδηγιών που δίνονται στις παρ.
20.6.1.1 και 20.6.2.1.
Οι μετρήσεις που γίνονται σε κάθε στάδιο προέντασης (πιέσεις στους γρύλους, επιμηκύνσεις,
ολισθήσεις στις αγκυρώσεις) πρέπει να σημειώνονται στο δελτίο προέντασης.
Ο χρόνος ανάμεσα στην επιβολή της προέντασης και την οριστική προστασία των τενόντων
πρέπει να ελέγχεται και να σημειώνεται.
21.2.7

Έλεγχος των μέτρων προστασίας των τενόντων (προένταση μετά
από την σκλήρυνση του σκυροδέματος)

Πριν από την τσιμεντένεση πρέπει να ελεγχθεί ότι έχουν εφαρμοσθεί οι όροι των παρ.
20.6.3.2 και 20.6.3.3.
Κατά την διάρκεια της τσιμεντένεσης πρέπει απαραιτήτως να ελέγχεται η πίεση, η ελεύθερη
ροή του ενέματος από τα ακροφύσια, η διαρροή ενέματος, η ποσότητα του εισαγόμενου
ενέματος και να λαμβάνονται δοκίμια για τον έλεγχο του ιξώδους και της απώλειας νερού
και -αν απαιτείται- για τον έλεγχο της αντοχής.
Μετά από την τσιμεντένεση πρέπει να ελεγχθεί το σφράγισμα των αγκυρώσεων.
21.2.8

Ημερολόγιο εργασιών

Στα εργοτάξια που τηρείται ημερολόγιο εργασιών, πρέπει να περιέχονται οι παρακάτω
πληροφορίες:
•

μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας αέρος,

•

σύνθεση του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται (τύπος τσιμέντου και αδρανών),

•

αποδοχή υλικών και συστατικών,

•

επιθεωρήσεις και έλεγχοι τοποθέτησης των οπλισμών και των τενόντων,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

•

ημερομηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων,

•

αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων,
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•

θερμοκρασία του σκυροδέματος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται με πολύ ψυχρό ή
ζεστό καιρό),

•

περιγραφή συμβάντων.

21.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
21.3.1

Γενικά

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης επιτρέπουν την λήψη απόφασης συμμόρφωσης ή μησυμμόρφωσης.
21.3.2

Υλικά και συστατικά

Ο έλεγχος συμμόρφωσης των υλικών και συστατικών αφορά κανονικά την εγκυρότητα των
ελέγχων που έγιναν σύμφωνα με την παρ. 21.2.2.
21.3.3

Έλεγχος συμμόρφωσης του σκυροδέματος

Η παράγραφος αυτή αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του σκυροδέματος στην κατάσταση
που βρίσκεται αμέσως πριν από την χρήση του. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με σκοπό την
αποδοχή του.
Τα θέματα τα σχετικά με:
•

μεθόδους προδιαγραφής και δοκιμών ελέγχου σκυροδέματος,

•

μεθόδους δειγματοληψίας,

•

εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος,

•

αξιοπιστία των προτύπων δοκιμών αντοχής

διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
21.3.4

Έλεγχος της τελειωμένης κατασκευής

Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στην οπτική επιθεώρηση και στον έλεγχο διαστάσεων.
Ανάλογα με το είδος και την προβλεπόμενη χρήση της κατασκευής ίσως απαιτηθούν
πρόσθετοι έλεγχοι.
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21.4ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
21.4.1

Γενικά

Η αποδοχή της κατασκευής περιλαμβάνει χωριστές αποφάσεις για κάθε τμήμα του έργου
(αντίστοιχο των παρτίδων σκυροδέματος) που υπόκειται σε έλεγχο και αποδοχή, και μια
γενική απόφαση για την συμπεριφορά του έργου ως συνόλου.

21.4.2

Μέτρο που λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Αν η επιθεώρηση ή τα αποτελέσματα των δοκιμών δημιουργούν αμφιβολίες για την ποιότητα
του έργου, πρέπει να γίνεται ειδικός έλεγχος. Αυτός περιλαμβάνει τον έλεγχο της αξιοπιστίας
των στοιχείων που έχουν ληφθεί και την εκτίμηση της πραγματικής αντοχής και
συμπεριφοράς της κατασκευής, με πιθανή προσφυγή σε ακριβέστερες μεθόδους
υπολογισμού.
Επίσης μπορεί να γίνει και πειραματικός έλεγχος της κατασκευής.
Αν τελικά τα αποτελέσματα των δοκιμών ελέγχου του σκυροδέματος δεν είναι
ικανοποιητικά, πρέπει να ακολουθούνται οι ενέργειες που αναφέρονται στον Κανονισμό
Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

21.4.3

Στοιχεία του έργου

Κατά την παραλαβή του έργου διαβιβάζονται στον κύριο του έργου όλα τα έγγραφα, τα
σχέδια και άλλα στοιχεία που αφορούν την κατασκευή του έργου, όπως αυτή πραγματικά
εκτελέσθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
22.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι κατασκευές πρέπει να συντηρούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή και η
λειτουργικότητα που αναμένεται από αυτές και για την οποία μελετήθηκαν. Όταν, παρόλα
αυτά, διαπιστωθούν φθορές και βλάβες σε βαθμό τέτοιο που η χρήση του έργου να
συνεπάγεται κινδύνους, πρέπει να γίνονται επισκευές ή και ενισχύσεις.
Οι διατάξεις και συστάσεις του Κεφαλαίου αυτού αφορούν μόνο έργα που σχεδιάσθηκαν και
κατασκευάσθηκαν με τον παρόντα Κανονισμό.
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22.2ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Οι επιθεωρήσεις έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν την ενδεχόμενη εμφάνιση φθορών και
βλαβών, στην διάρκεια της ζωής του έργου. Έργα μεγάλης σημασίας που βρίσκονται σε
ειδικό περιβάλλον, πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά, και αν είναι απαραίτητο με ειδικά
όργανα ελέγχου που θα έχουν ενσωματωθεί κατά την κατασκευή.

22.3ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Αλλαγές χρώματος, διάρρηξη - εκτίναξη του σκυροδέματος, διαρροές, σκουριά κλπ. από τη
μια, και ρωγμές ή υπερβολικές παραμορφώσεις από την άλλη, μπορούν να είναι ενδείξεις
σοβαρής βλάβης.
Αν υπάρχουν υπόνοιες σοβαρής βλάβης είναι αναγκαία η συνδρομή εμπειρογνώμονα για να
αναλυθεί η αιτία, να αποτιμηθούν οι βλάβες και να δοθούν οδηγίες για την επέμβαση, αν
χρειάζεται.

22.4ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Καμιά οριστική επέμβαση δεν πρέπει να γίνεται πριν ανακαλυφθεί η αιτία της βλάβης και
πριν εξουδετερωθεί (κατά το δυνατόν) με κατάλληλο τρόπο.

22.5ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Η μελέτη και το πρόγραμμα επισκευών και ενισχύσεων πρέπει να καλύπτονται και από
δοκιμές αν χρειαστεί.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή μετά τις επισκευές / ενισχύσεις παρέχει αντοχή
τουλάχιστον ίση με την αντοχή που απαιτείται στις νέες κατασκευές, που μελετώνται και
κατασκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ενώ παραλλήλως πρέπει να
ικανοποιούνται και τα κριτήρια λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1.

Ο ανωτέρω Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένσυ Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) εφαρμόζεται
παράλληλα με τον ισχύοντα Νέο Ελληνικό Κανονισμό για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων
από Σκυρόδεμα (Ν.Ε.Κ.Ω.Σ.) όπως αυτός αρχικά

εγκρίθηκε με την Απόφαση αριθμ.

ΔΙ 1ε/0/30123/31-12-1991 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την Απόφαση αριθμ. ΔΙ 1β/13/3-3995, για χρονική περίοδο από την έναρξη εφαρμογής του μέχρι 20.12.2000.
2.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής κατ' επιλογή είτε των
παλαιών διατάξεων που ισχύουν σήμερα είτε των νέων που θεσπίζονται με τον παρόντα
Κανονισμό.
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3. Μετά τη λήξη της χρονικής αυτής περιόδου εφαρμόζεται αποκλειστικά ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμενου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) όπως εγκρίνεται με την παρούσα Απόφαση.
4. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2000
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

